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 57 العدد رقم 

 هـ 04/1441/ 29هـ إىل 01/1441/ 01 :خالل الفترة من

 النشرة الدورية لـ:  
للدارات المتكاملة واالصناف طلبات براءات االختراع و التصميمات التخطيطية  

 النباتية و النماذج الصناعية 
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 03 الحماية الممنوحة بيانات وثائق 

 12 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي طرأ على بياناتها تعديل

 17 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير ملكيتها 

 21 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير وكيلها 

 24 قائمة بطلبات وثائق الحماية المرفوضة 

 30 الحماية الساقطةقائمة بطلبات وثائق 

 31 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم سحبها 

 32 براءات االختراع المنشورة قائمة بطلبات

  

 المحتويات 
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 م  رقم الطلب  عنوان وثيقة الحماية  رقم وثيقة الحماية 

 1 516370950 شمعة اشعال بالزمية لمحرك احتراق داخلي  6613

 2 516371078 طرف علبة بفتحة كاملة  6614

6615 
دموع إصطناعية تشتمل على صوديوم هيالورونات وكربوكسي ميثيل  

 سليولوز 
517381008 

3 

6616 
، وتركيبات وطرق واستخدامات ناقل جين  AAV صورة متغيرة من

 واألعضاء واألنسجةللخاليا 
516370442 

4 

 5 516380399 معدِّل للنكهة الحلوة  6617

6618 
مواد مطاطية ذات مستويات قابلة للتعديل من معدن تحتوي على  

 مضادات تكتل  
516371387 
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 7 516371832 طريقة لتنقية تقطيرية إليثيلين داي أمين  6619

 8 516380536 وحدة تكوين 6620

 9 516371592 وسائل تحكم يف حمل مولد  6621

6622 

 -3- (1R ،3R ،4R)) -4- (بيوتيل أمينو  -t)-2أشكال صلبة من مركب 

 -5-بيريميدين  - (ميثيل سيكلو هكسيل أمينو  -4- هيدروكسي 

 كربوكساميد، وتركيباتها وطرق استخدامها 

516371578 

10 

 11 117390176 حامل مادة ثاليث األكاسيد المعدنية 6623

 12 515370258 بوليمر بروبيلين مشترك لتشكيل زجاجات مقولبة بالبثق  6624

 13 515361098 رازمة مثبتة باالنضغاط بشكل مزدوج  6625

 14 117390189 جهاز يمنع الماشية من االقتراب من الطرق  6626

 15 516371160 طريقة لتنقية الماء باستخدام ُصفيحات من أكسيد جرافين   6627

 16 516371888 نظام إلكتروليتي 6628

 17 516371724 ُمنظم مائع مزود بنظام موازنة 6629

 18 516371640 عملية لتصنيع مشتقات بيريميدين سلفاميد  6630

 19 515370292 لوح بناء مزود بنظام قفل ميكانيكي 6631

6632 
عملية جديدة إلنتاج األغذية المعتمدة على عجينة مختمرة ، عجينة فطائر  

 هشة ) باف باسترى ( مختمرة أو عجينة فطائر هشة ) باف باسترى ( 
516371709 
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 21 516370689 سبائك من السيليكون متعدد التبلور والسبيكة األساسية للسيليكون 6633

 22 515360337 عالج فقر الدم مرقم حيوي لالستخدام يف  6634

 23 516371837 التحكم يف االرتباط التشابكي لعملية تصنيع بوليستيرين عالية الصدم 6635

6636 
طريقة إلنتاج مادة تعبئة مطلية ومادة تعبئة مزودة بطبقة فاصلة واحدة 

 على األقل لمركبات غير آلفة للماء
515360533 

24 

6637 
خدمة حفرة بئر باستخدام االتصال يف المجال  أدوات وأنظمة وطرق 

 القريب
515360892 

25 

 26 116370528 أجهزة وطرق غربلة مشكلة بالحقن  6638

6639 
أدوات وأنظمة وطرق خدمة حفرة بئر باستخدام االتصال يف المجال  

 القريب
515360890 

27 

 28 515360497 مرحلية مع توليد أكسجين متكامل معها  عملية تدوير كيمياىئ 6640

6641 
أسفلت مقوى بالكبريت معدل باستخدام مطاط مفتت للرصف 

 والتسقيف 
517381284 

29 

6642 
طريقة من أجل تعريف البخار الكيميايئ باستخدام حساسات معتمدة  

 على االنتفاخ
116380019 

30 

 31 116380092 الفخذيننظام قياس كّمي اللتصاق  6643

 32 515370227 مدفع رشاش صغير ذي باب وصول محسن  6644

 33 515361061 حمض كربوكسي جلوتاميك كعوامل استهدافية  -مجاالت سيطرة جاما  6645

 34 117380554 شواية متعددة المهام سهلة الحمل 6646

 35 516371363 عملية إلنتاج غاز األمونيا صناعيا  6647

6648 
نظام وطريقة إلزالة المواد المعدنية من محلول ملحي باستخدام الفصل 

 الغشايئ بالكهرباء 
516371188 

36 

 37 515361225 آلة الحفار وطريقة االستخدام المماثل 6649

 38 516370768 طريقة الستخدام عوامل معالجة معدلة للسطح لعالج تكوينات جوفية  6650

 39 516370773 تحتوي على مرآة صلبة وسيلة شفط  6651

 40 516371775 وصلة لتثبيت طاقم أسنان  6652

6653 
أنظمة وبوتقات إلنتاج بلورات تستخدم لتحسين انتقال الحرارة إىل  

 الصهارة
516371181 

41 

 42 516371843 عملية إعادة تدوير الفلزات الثقيلة والمواد المفيدة يف هذه العملية 6654

 43 516380605 نظام طالء سقف 6655

 44 516371814 جسيمات نانوية عالجية تشمل عامل عالجى وطرق صنعها وإستخدامها  6656

 45 516371415 عملية للحصول على أوليفينات عن طريق تفاعل كيميايئ مزدوج التبادل 6657
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6658 
أسفلت مقوى بالكبريت معدل باستخدام مطاط مفتت للرصف 

 والتسقيف 
517381283 

46 

 47 515370304 عناصر لولبية آلالت متعددة اللوالب وطريقة تصنيعها  6659

 48 516370649 عملية استرداد النحاس و/ أو المعادن النفيسة  6660

 49 515370219 طرف علبة مشروبات لها لوح جدار مقوس وجدار ناقل منحني  6661

6662 
غشاء فصل، وعنصر فصل مائع، وطريقة  قماش غير منسوج، وحامل 

 لتصنيع القماش غير المنسوج 
516370809 

50 

6663 
طريقة تجزئة تيار من غاز ُمكسر باستخدام تيار إعادة تدوير متوسط 

 ووحدة صناعية ذات صلة 
516370996 

51 

 52 516380383 عملية لتطعيم مباشر من مخمرات مركزة وجهاز مرتبط بها 6664

6665 
جهاز وطريقة إلضفاء طوبوغرافيات مختارة على معدن رقاقة ألومنيوم 

 وتطبيقات خاصة به
515360409 

53 

 54 516371847 بوليمر متعدد التكثيف وجهاز إلنتاجه 6666

 55 516380598 آلية تثبيت مع مؤشر مريئ يدل على وضع التثبيت  6667

6668 
تركيبة دوائية تحوي حمض نيكوتيني و/أو نيكوتين أميد و/أو ترايبتوفان 

 من أجل التأثير اإليجايب على المتعضيات الدقاق المعوية 
113340643 

56 

 57 516371557 عوامل سامة للخاليا ثنائية الوظيفية  6669

6670 
طريقة لتخليق جسيمات نانو ومركب بوليمر جسيم نانو باستخدام 

 خالصة نبات 
116370956 

58 

6671 
كاسيد فلز باستخدام خالصة بذور  تخليق جسيمات النانو من فلزات وأ

 نبات
116370957 

59 

 60 516371747 عملية لبلمرة األولفينات يف طبقة مسيلة  6672

6673 

مقاييس مبتكرة ثالثية األبعاد لجرعات الهالم المتبلمر قائمة على 

كريالميد )ثاليث ميثوكسي بروبيل( الستخدامها يف نظام  (NMPAGAT) أ

 تخطيط المعالجة بالعالج اإلِشعاعي

114350596 

61 

 62 516380013 راتنج محفز  6674

 63 516371370 متعدد األنماط بالنسبة لمحتوى مونومر مشترك  متعدد البروبيلين 6675

6676 
ُمعالج  A22K ،DESB27 ،B29R ،DES B30 نظير إنسولين بشري من

 22باألسيل، عند موضع اإليبسيلون لليسيين  
516371705 

64 

 65 516371052 بالحقن بواسطة آلة قولبة بالحقن طريقة لحقن أجزاء لدائنية 6677

 66 516371653 طريقة لبلمرة األوليفينات  6678

كمال وإنتاج يف بئر نفط 6679 كل وعمليات إ  67 516370990 تركيبات رابطة حرارية مقاومة للتآ

 68 515370068 جهاز تمركز صالبة متغير لعلبة محور العربة لمركبة السكك الحديدية  6680
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 69 117390131 أداة تـوجــيـه تركيـب حـاصـرات األسـنـان بـدقـة وسرعــة  6681

 70 516371600 مطاط يشتمل على توليفة من مركبات مضادة للتعتق  6682

6683 
طريقة لتعزيز إنتاجية تكوينات هيدروكربون باستخدام مائع يحتوي على  

 تكوين الملوثات عامل تشابك معدين عضوي ومثبط 
516370617 

71 

 72 516371751 عملية لتحضير حفاز  6684

 73 118390509 منتج طبيعي لعالج مرض السكري  6685

 74 516371695 نظام وطريقة إلدارة خرج قدرة خلية كهروضوئية  6686

 75 515370262 تجميعة ضخ أسفل البئر ونظام أسفل البئر  6687

 76 515361233 لالمتداد أسفل البئرأنابيب قابلة  6688

 77 515361192 طبقة حوض حراري مرن لجهاز ضويئ فلطايئ حراري دقيق  6689

 78 516371778 مفاعل عايل الضغط لتخليق الميالمين 6690

6691 
تركيبة وعملية لتحضير عامل حفاز للتكسير مناسبة لتعزيز الغالت من  

 األولفينات الخفيفة 
116370868 

79 

 80 516371657 إنتاج منتجات من بويل أوليفين  6692

6693 
 M4 و/أو مستقبل M1 مركبات أزا حلقية ثنائية كمحفزات لمستقبل

 مسكريني 
516371614 

81 

 82 516380265 عملية للحصول على متشاكالت بيرليندول نشطة ضوئيا وأمالح منها 6694

 83 516371414 محسنة يف ماء أيوين أو ماء البحرموائع معالجة جوفية  6695

 84 516380258 أمالح مقبولة صيدالنيا من متشاكالت بيرليندول لالستخدام يف الدواء 6696

 85 117380496 جهاز نقل االحساس بالوزن عن بعد  6697

ن وعمود دوران 6698  86 515370225 مدفع رشاش صغير ذي ترس مسنن لملقم محسَّ

 87 516371944 تصـميم ملف تبريد لمفاعالت أكسـدة أو معالجة باألمونيا واألكسـجين  6699

كســـــدة أو معالجة باألمونيـا واألكســـــجين  6700  88 516371945 تصـــميـــــم مـلف تبريد لمفاعالت أ

 89 516380067 أداة تحديد خواص تدفق أسفل البئر 6701

 90 515370231 مركب ذو صالبة يف مرحلتين جهاز مطاطي  6702

 91 118390829 بوليمر متغير حراريا يستخدم يف عمليات استخراج النفط  6703

6704 
للوقاية من و/أو عالج الحاالت المرضيه   PAR-1 استعمال مضادات

 الوظيفية لمنطقة الحوض والِعجان
516371348 

92 

 93 516370566 عملية لتحضير كحوالت عديدة الهيدروكسيل لكربونات بويل إيثر  6705

 94 516370469 حفاضة يتم استخدامها لمرة واحدة 6706
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 95 516370466 حفاض يمكن التخلص منه بعد االستعمال  6707

 96 519401433 مولد فقاعات نانومترية وطريقة إلنتاج فقاعات نانومترية 6708

 97 515360850 جزيئات نجمية كبيرة تتحمل الملوحة 6709

 98 516371822 علبة مشروبات ذات فتحة وطرف للعلبة  6710

 99 116370706 المركبات والطرق الخاصة إلزالة رواسب الترشيح  6711

 100 515370129 طريقة لتشخيص مرض نيمان بيك 6712

 101 515370247 آلية لتوصيل عناصر تهيئة  6713

 102 516380201 نوعي للاليسين  1-مثبطات ديميثيالز 6714

6715 

يل(   -4-)مورفولين-6]-1أشكال جرعة دوائية تشمل صوديوم 

  -5-بيرازول -1H-(يل -1-ترايازول -1H-3 ،2 ،1)-4-يل[  -4-بيريميدين

 والت

516370940 

103 

 104 516380126 عالية المستوى جهاز قولبة لصب المعادن يف بيئة مفرغة  6716

 105 516370628 جهاز وطريقة إلزالة الهالوجينات المتولدة أثناء تحضير بويل بيوتين 6717

 106 515370142 نظام تعقٌّب شمسي أحادي المحور 6718

 107 516380427 أسيل أمينو ثيازول أو ملح منه -2مشتق   6719

 108 118400027 الدواءحقيبة دوائية لمواعيد  6720

 109 118390710 حقنة لسحب وحقن العينات بيد واحدة  6721

 110 516380009 أجهزة فصل كهروكيمائية لتدفق مستعرض وطرق لتجميعها 6722

 111 516380131 واستخدامه كناقل عالجي لعالج السرطان IGF-1R جسم مضاد 6723

6724 
نظام المباين البيئية اإلقتصادية السريعة باأللواح المحشوة بالخرسانة 

 الخفيفة 
115370176 

112 

6725 
إينيل( - 1-داي ميثيل سيكلوهيكس -3,3) -1أسيتاالت جديدة من  )

 ( إيثانون, طريقة تحضيرها وأيضا استخدامها يف صناعة العطور
115370153 

113 

 114 516371658 إيثيلين طريقة إلنتاج بويل  6726

 115 516380007 تركيبات وطريقة إطفاء حريق  6727

6728 
الكشف عن النبض بالقياس عن بُعد عن معدل البيانات المرتفع 

 باستخدام مقياس التداخل الخاص بسانياك 
515361274 

116 

 117 117390088 دائرة كهربائية اوتوماتيكية مبسطة إلعادة التشغيل  6729

 118 516371842 مفاعل وعملية لتحضير البويل سيليكون الحبيبي 6731

6732 
أنظمة تحويل هيدروليكي لتحسين مواد معالجة الوطاء وطرق  

 الستخدامها 
515370019 

119 
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 120 515360027 قامط جراحات سمنة مقولب فوقًيا بالبوليمر وطريقة تركيبه  6733

 121 515370254 ونظام مراقبة لهاتجميعات بطارية حرارية  6734

6735 
موائع معالجة تشتمل على مواد خافضة للتوتر السطحي ضعيفة  

 االستحالب وطرق مصاحبة 
515361214 

122 

 123 516380197 حزمة شريط لغطاء مطهر  6736

 124 516380637 نظام وطريقة لتوصيل مواد حقل نفط 6737

 125 515370159 متعددة الجوانب تسجيل أداء اإلنتاج يف آبار  6738

 126 516380089 إبرة ثقب آمنة للنقل عن طريق الوريد يمكن التخلص منها  6739

 127 515370201 مزامنة نبضات يف عملية وضع غير متجانسة ىف الصدوع  6740

 128 515370178 طريقة ونظام لعمل قناة لزيادة موصلية تصدع بالموقع 6741

 129 419400557 ساعات  7762

 130 419400645 ورق تغليف مقوى  7763

 131 419400723 ترامس  7764

 132 419400779 سيارات 7765

 133 419400611 وحدات عرض  7766

 134 419400610 وحدات عرض  7767

 135 418400086 منقيات هواء 7768

 136 418400188 واجهات مستخدم رسومية ] مخطط شاشة حاسب آيل[  7769

 137 419400288 علب تغليف  7770

 138 419400588 سيارات 7771

 139 419400780 سيارات 7772

 140 419400746 آالت قهوة 7773

 141 419400735 حبوب  7774

 142 419400733 حبوب  7775

 143 419400717 منقيات هواء 7776

 144 419400711 أغطية مصابيح 7777

كياس ]تعبئة[  7778  145 419400624 أ

 146 419400603 مكانس كهربائية ]منزلية أو صناعية[ 7779

 147 419400466 أقالم حبر 7780
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 148 419400622 حاويات  7781

 149 419400620 نعال أحذية 7782

 150 419400734 حبوب  7783

 151 419400773 سيارات 7784

 152 419400783 أباريق قهوة 7785

 153 419400778 أباريق شاي 7786

 154 419400781 حاويات  7787

 155 419400370 فرش أسنان 7788

 156 419400646 قوارير مستحضرات تجميل  7789

 157 419400684 قداحات  7790

 158 418400084 أمواس كهربائية 7791

 159 419400450 نظارات 7792

 160 419400494 حاويات  7793

 161 419400619 درج ساللم  7794

 162 419400731 مستحضرات تجميل  7795

 163 419400732 غرابيل ]أدوات[ 7796

 164 419400750 مغلفات أغذية  7797

 165 419400749 مغلفات أغذية  7798

 166 419400752 مغلفات أغذية  7799

 167 419400753 مغلفات أغذية  7800

 168 419400766 أقالم 7801

 169 419410002 صناديق من ورق مقوى ]للتعبئة[ 7802

 170 419410020 ساعات  7803

 171 419410021 ساعات  7804

 172 419410029 أفران خبازين 7805

 173 419410035 روبوت  7806

 174 419400613 دالء حفارة 7807

 175 419400777 خزانات مواد غازية أو سائلة 7808
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 176 418400273 علب تغليف  7809

 177 418400274 علب تغليف  7810

 178 418400276 علب تغليف  7811

 179 419400482 أسرة 7812

 180 419400550 هياكل قوارب 7813

 181 419400553 هياكل قوارب 7814

 182 419400578 أمواس كهربائية 7815

 183 419400589 ألواح لعب 7816

 184 419400618 سيارات ]ألعاب[  7817

 185 419400652 صناديق ]للتعبئة[  7818

 186 419400643 سيارات 7819

 187 419400640 قوارير مستحضرات تجميل  7820

 188 419400647 سيارات 7821

 189 419400629 سيارات 7822

 190 419400690 غاليات 7823

 191 419400774 صناعة األطعمة آالت  7824

 192 419410001 خالطات، كهربائية ]مطبخ[ 7825

 193 419410034 آالت ذاتية تعمل بالنقود المعدنية 7826

 194 419410062 جبائر ]جراحية[  7827

 195 419410022 ترامس  7828

 196 419410023 ترامس  7829

 197 419410025 ترامس  7830

 198 419400559 مباين 7831

 199 419410120 قوالب بناء  7832

 200 419410149 خواتم 7833

 201 419410146 تعليقات ]مجوهرات[  7834

 202 419410014 مهيئات لمقابس التوصيل الكهربايئ  7835

 203 419410015 قالئد 7836
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 204 419410016 أقراط 7837

 205 419410017 أساور  7838

 206 419400617 سيارات 7839

 207 419410150 خواتم 7840

 208 419410147 خواتم 7841

 209 419410151 خواتم 7842

 210 419410152 أقراط 7843

 211 419410148 أساور  7844

 212 419410196 أضواء مركبات  7845

 213 419410130 ِجرار ]علب تعبئة[  7846

 214 419410045 أجهزة طبية 7847

 215 419410123 خزانات مواد غازية أو سائلة 7848

 216 419410044 أقنعة حماية الوجه  7849

 217 419410140 قواطع دارات 7850

 218 419410141 قواطع دارات 7851

 219 419410180 سماعات هواتف ]سماعات و لواقط مدمجة[  7852
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 م  رقم الطلب  االسم قبل التعديل  بعد التعديل االسم  تاريخ التعديل 

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
416380047 1  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
417380523 2  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
417380601 3  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
417380790 4  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
417380791 5  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
417380792 6  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش. 

EMSA GmbH 
418390722 7  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش. 

EMSA GmbH 
418390723 8  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش. 

EMSA GmbH 
418390724 9  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش. 

EMSA GmbH 
418390725 10  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
418400129 11  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
418400131 12  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400452 13  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400453 14  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400454 15  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400455 16  

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي طرأ على بياناتها تعديل 

 هـ 04/1441/ 29هـ إىل 01/1441/ 01 :خالل الفترة من
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1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400456 17  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400457 18  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400458 19  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400459 20  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400460 21  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400461 22  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400462 23  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400463 24  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400464 25  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400465 26  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400570 27  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400573 28  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400575 29  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400576 30  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400641 31  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400657 32  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400658 33  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400659 34  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400660 35  
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1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400661 36  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400662 37  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400663 38  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400664 39  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400665 40  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419400666 41  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419410024 42  

1441/02/17 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419410025 43  

1441/02/09 
 كارتير انترناشونال ايه جى 

Cartier International AG 

 اى ام اس ايه جى ام ىب اتش.

EMSA GmbH 
419410025 44  

1441/04/26 
 شركة الخياط للسيراميك

El khayyat ceramic company 

 طه أحمد خياط 

Taha Ahmed Khayyat 
419410026 45  

1441/01/10 
 ريتشتر جيديون ان واي ار يت.

RICHTER GEDEON NYRT. 

 ريشتر جيديون نيرت 

RICHTER GEDEON NYRT 
515360498 46  

1441/01/10 
 ريتشتر جيديون ان واي ار يت.

RICHTER GEDEON NYRT. 

نيرت  ريشتر جيديون  

RICHTER GEDEON NYRT 
516380267 47  

1441/01/12 
 تاغ تيم جروب ليمتد 

Tag Team Group Umited 

 تاغ تيم )وورلد( مالطا ليمتد

TAG TEAM (WORLD) MALTA LIMITED 
517381169 48  

1441/01/12 
 تاغ تيم جروب ليمتد 

Tag Team Group Umited 

 تاغ تيم )وورلد( مالطا ليمتد

TAG TEAM (WORLD) MALTA LIMITED 
517381705 49  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
517381787 50  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

ليمتد  دي فارما ريسيرتش 4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
517381819 51  

1441/01/10 
 ريتشتر جيديون ان واي ار يت.

RICHTER GEDEON NYRT. 

 ريشتر جيديون نيرت 

RICHTER GEDEON NYRT 
517390161 52  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
517390513 53  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
517390522 54  
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1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

ليمتد  دي فارما ريسيرتش 4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
517390523 55  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
517390529 56  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
517390530 57  

1441/04/14 
 بالك بيرن إنيرجي، انك. 

BLACKBURN ENERGY, INC. 

 بالكبورن إنيرجي، ال ال سي 

BLACKBURN ENERGY, LLC 
518390822 58  

1441/04/14 

 لو اميشنس ريسوريسيس كوربوريشن

LOW EMISSIONS RESOURCES 

CORPORATION 

 لو اميجن ريسوريسيس كوربوريشن 

Low Emission Resources Corporation 
518391298 59  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
518391491 60  

1441/04/14 
ليمتد  فور دي فارما ريسيرتش  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
518391492 61  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
518391498 62  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
518391503 63  

1441/01/02 

 شل انترناشونال ريسيرتش ماتشابيج يب. يف.

Shell Internationale Research 

Maatschappij B.V 

يفشل انترناشيونال ريسيرش ماتشابيج ىب .   

Shell Internationale Research 

Maatschappij B.V 

519400835 64  

1441/01/02 

 شل انترناشونال ريسيرتش ماتشابيج يب. يف.

Shell Internationale Research 

Maatschappij B.V 

يفشل انترناشيونال ريسيرش ماتشابيج ىب .   

Shell Internationale Research 

Maatschappij B.V 

519400860 65  

1441/04/06 

 أبو ظبي للدائن البالستيكية المحدودة )بروج( 

ABU DHABI POLYMERS CO. LTD 

(BOROUGE) L.L.C . 

 أبو ظبي بوليمرز كو. ليمتد )بروج( ال. ال. سي. 

ABU DHABI POLYMERS CO. LTD 

(BOROUGE) L.L.C . 

519401829 66  

1441/01/06 
 هايبرد

HYPRED 

سيفتي أل سي يب فود   

LCB FOOD SAFETY 
519402057 67  

1441/01/17 
 اسيرتا فارما يب. يف. 

Acerta Pharma B.V . 

 اسيرات فارما ىب. ىب

Acerta Pharma B.V . 
519402217 68  

1441/01/10 
 ريتشتر جيديون ان واي ار يت.

RICHTER GEDEON NYRT. 

 ريشتر جيديون نيرت 

RICHTER GEDEON NYRT 
519410085 69  

1441/04/05 
 سولتيجوا اس. ار. ال.

Soltigua S.r.l . 

 التيريزى جامبيتوال اس. ار. ال 

LATERIZI GAMBETTOLA S.R.L . 
519410086 70  

1441/03/15 
 ذي برواد انستيتيوت, انك. 

THE BROAD INSTITUTE, INC. 

 ذي بورد انستيتيوت, انك.

THE BROAD INSTITUTE, INC. 
519410124 71  
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1441/03/15 
 ذي برواد انستيتيوت, انك. 

THE BROAD INSTITUTE, INC. 

 ذي بورد انستيتيوت, انك.

THE BROAD INSTITUTE, INC. 
519410294 72  

1441/04/06 

 أبو ظبي للدائن البالستيكية المحدودة )بروج( 

ABU DHABI POLYMERS CO. LTD 

(BOROUGE) L.L.C . 

)بروج( ال. ال. سي. أبو ظبي بوليمرز كو. ليمتد   

ABU DHABI POLYMERS CO. LTD 

(BOROUGE) L.L.C . 

519410487 73  

1441/04/14 
 فور دي فارما ريسيرتش ليمتد 

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 

دي فارما ريسيرتش ليمتد  4  

4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
519410764 74  

1441/01/20 

 .دي يت ال. کو  جروب فارماسيتيكال تاسلي

TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO. , 

LTD 

 دي يت ال. كو  فارماسيتيكال تاسلي تیانجن

Tianjin Tasly Pharmaceutical Co. Ltd. 
6270470 75  
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السابق المالك  رقم الطلب  م   تاريخ نقل الملكية  المالك الجديد  

1 112330486 
 .فيترو، اس. ايه. يب. دي سي. يف

VITRO, S.A.B. de C.V. 

 فيترو فالت جالس ال ال سي 

Vitro Flat Glass LLC 
1441/01/27 

2 114350277 
 كريستال يو اس ايه انك.

CRISTAL USA INC. 

 ترونوكس ال ال سى 

Tronox LLC 
1441/02/03 

3 116370816 

 ريم محمد صالح الوهيبي 

Reem Mohammed Saleh 

Alwhaibi 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

Princess Nora Bint AbdulRahman 

University 

1441/02/03 

4 117380487 
 عمار حسن ياسين بخيت 

Ammar Hassan Yaseen Bakheet 

 ألما إس إيه 

Alma SA 

اس. ايه. يو  بيتاباك  

Betapack, S.A.U. 

1441/03/06 

5 117380487 

 ألما إس إيه 

Alma SA 

 بيتاباك اس. ايه. يو 

Betapack, S.A.U. 

 عمار حسن ياسين بخيت 

Ammar Hassan Yaseen Bakheet 
1441/03/10 

6 118390713 

 سعد عبدالرحمن علي الشهري 

SAAD ABDULRAHMAN ALI 

ALSHEHRI 

 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

King Abdulaziz City for Science and 

Technology 

1441/01/06 

7 415360297 
 بوته برستيج انترناسيونال

Beaute Prestige International 

 أيه أيه يت سي ترادينج أيه جي

AATC Trading AG 
1441/02/09 

8 417390318 
كومباين ليمتد ساداماتسو   

SADAMATSU Company Limited 

 فستاريا هولدينج كو., ليمتد

Festaria Holdings Co., Ltd. 
1441/01/03 

9 515360005 
 سينوميكس، إنك.

SENOMYX, INC. 

 فيرمينتش انكوربوريتد

Firmenich Incorporated 
1441/03/10 

10 515360063 
 كريستال يو اس ايه انك.

CRISTAL USA INC. 

 ترونوكس ال ال سى 

Tronox LLC 
1441/02/03 

11 515360439 
 كواليتي إنترفينشن ايه إس 

Quality Intervention AS 

 انيوالس انترفينشن سيستم ايه اس.

Annulus Intervention System AS 
1441/04/21 

12 515360953 
 سينوميكس، إنك. 

SENOMYX, INC. 

 فيرمينتش انكوربوريتد

Firmenich Incorporated 
1441/03/14 

13 515361013 
 اباليد بايو ريسيرتش انك. 

APPLIED BIO RESEARCH INC. 

 كاموليوم إنك 

CamOleum Inc 
1441/04/06 

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير ملكيتها 

 هـ 04/1441/ 29هـ إىل 01/1441/ 01 :خالل الفترة من
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14 515361117 
 فيترو، اس. ايه. يب. دي سي. يف.

VITRO, S.A.B. de C.V. 

 فيترو فالت جالس ال ال سي 

Vitro Flat Glass LLC 
1441/01/27 

15 516370389 

 كانسولف تيكنولوجيز انك. 

CANSOLV TECHNOLOGIES 

INC. 

 شل انترناشونال ريسيرتش ماتشابيج يب. يف.

SHELL INTERNATIONALE 

RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 

1441/02/02 

16 516371250 

تيكنولوجيكال ريسورسيس بتى. 

 ليمتد 

Technological Resources Pty. 

Limited 

 تاتا ستيل ليمتد.

Tata Steel Limited 
1441/02/07 

17 516371288 

 بيوحين ام ايه انك 

Biogen MA Inc . 

 سونيسيس فارماسوتيكالز، انك

Sunesis Pharmaceuticals, Inc. 

 بيوجين ام ايه انك 

Biogen MA Inc. 
1441/03/29 

18 516371294 

يب يت واي ليمتد  سويفيلبول بايتنت  

SWIVELPOLE PATENT PTY 

LTD 

 كويكستون اي يب ، يب يت واي ، ليمتد

Koekstone IP PTY ltd. 
1441/04/19 

19 516380399 
 سينوميكس، إنك. 

SENOMYX, INC. 

 أنافو تكنولوجيز، شركة ذات مسؤولية محدودة 

Anavo Technologies, LLC 
1441/03/14 

20 516380407 
إنكتيذيس،   

.Tethis, Inc 

كوميساريات آ ل’إنيرجي أوتوميك إيه أوز 

 إينيرجي ألتر 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 

1441/04/20 

21 516380523 
 الفارج 

LAFARGE 

 هولسيم تكنولوجي ليمتد 

Holcim Technology LTD 
1441/02/02 

22 516380538 
 الفارج 

LAFARGE 

تكنولوجي ليمتد هولسيم   

Holcim Technology LTD 
1441/02/02 

23 517380759 
 ريجاندسي آند هاتس اس ايه ار ال 

REGANDSY & HATES SÀRL 

 سيرها اس.ايه. 

SYRHA S.A . 
1441/01/10 

24 517380880 

رينايسانس إنيرجي ريسيرتش  

 كوربوريشن 

RENAISSANCE ENERGY 

RESEARCH CORPORATION 

كيميكال كمبني، ليمتد سوميتومو   

SUMITOMO CHEMICAL 

COMPANY, LIMITED 

 ريناسينس إنيرجي ريسيرتش كوربوريشن 

RENAISSANCE ENERGY RESEARCH 

CORPRORATION 

1441/04/04 

25 517381332 

ساندفيك ماتيريالز تيكنولوجى 

 دوتشالند جى ام ىب اتش

Sandvik Materials Technology 

Deutschland GmbH 

 اى ىب سى او جيرماىن جى ام ىب اتش

IPCO Germany GmbH 
1441/02/10 
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26 517381433 
 فيترو، اس. ايه. يب. دي سي. يف.

VITRO, S.A.B. de C.V . 

 فيترو فالت جالس ال ال سي 

Vitro Flat Glass LLC 
1441/01/27 

27 517381558 

ساندفيك ماتيريالس تيكنولوجى 

 دوتشالند جى ام ىب اتش

Sandvik Materials Technology 

Deutschland GmbH 

 اى ىب سى او جيرماىن جى ام ىب اتش

IPCO Germany GmbH 
1441/02/10 

28 517381795 
 سبـيريج فارما ايه جي

SPIRIG PHARMA AG 

 جالدرما اس.ايه. 

Galderma S.A 
1441/01/30 

29 517381796 
فارما ايه جي سبـيريج  

SPIRIG PHARMA AG 

 جالدرما اس.ايه. 

Galderma S.A 
1441/01/30 

30 517382030 
 فيترو، اس. ايه. يب. دي سي. يف.

VITRO, S.A.B. de C.V . 

 فيترو فالت جالس ال ال سي 

Vitro Flat Glass LLC 
1441/01/27 

31 518390893 
 سويفيلبول بايتينت يب يت واي ، ليمتد 

Swivelpole Patent Pty Ltd 

 كويكستون اي يب ، يب يت واي ، ليمتد 

Koekstone IP PTY Ltd 
1441/04/19 

32 518391170 

 بيوحين ام ايه انك 

Biogen MA Inc . 

 سونيسيس فارماسوتيكالز، انك

Sunesis Pharmaceuticals, Inc. 

 بيوجين ام ايه انك 

Biogen MA Inc . 
1441/03/30 

33 518391432 
 شوا شيل سيكيو كيه. كيه 

SHOWA SHELL SEKIYU K.K. 

 اديميتسو كوسان كو. ليمتد

Idemitsu Kosan Co., Ltd. 
1441/03/29 

34 518391764 
 كريستال يو اس ايه انك.

CRISTAL USA INC. 

 ترونوكس ال ال سى 

Tronox LLC 
1441/02/03 

35 519400809 

فارماسوتيكالز, إنك. ايرونود   

IRONWOOD 

PHARMACEUTICALS, INC. 

 سيكليريون ثيرابيوتكس, انك 

Cyclerion Therapeutics, Inc. 
1441/01/20 

36 519400812 

 ايرونود فارماسوتيكالز, إنك. 

IRONWOOD 

PHARMACEUTICALS, INC. 

 سيكليريون ثيرابيوتكس, انك. 

Cyclerion Therapeutics, Inc. 
1441/01/20 

37 519401081 

أوستاف أورغانيسكي كيمي أيه 

 بايوكيمي أيه يف سي آر،

USTAV ORGANICKE CHEMIE A 

BIOCHEMIE AV CR, V.V.I. 

 ريوكاث ميديكال ديفايس، أيه.أس.

RIOCATH MEDICAL DEVICE, 

A.S. 

 ريوكاث جلوبل، أيه.أس.

Riocath Global, a.s. 
1441/02/23 

38 519401410 
 شوا شيل سيكيو كيه. كيه 

SHOWA SHELL SEKIYU K.K. 

 اديميتسو كوسان كو. ليمتد

Idemitsu Kosan Co., Ltd. 
1441/03/29 
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39 519401708 

 فيليس كول سى 

VELIS, Cole, C. 

 فيليس كريستوفير جا. ىب

VELIS, Christopher, J., P. 

 اركتيك فوكس، انك 

Arctic Fox, Inc. 
1441/02/23 

40 519401708 
 اركتيك فوكس، انك 

Arctic Fox, Inc. 

كي اينوفيشين ثينك تانك ال ال سي   ميرا

Miraki Innovation Think Tank LLC 
1441/02/25 

41 519401801 

 ميلير كارين 

MILLER, Karen 

 فيليس كريستوفير جا. ىب

VELIS, Christopher, J., P. 

 اركتيك فوكس، انك 

Arctic Fox, Inc. 
1441/02/23 

42 519401801 
 اركتيك فوكس، انك 

Arctic Fox, Inc. 

كي اينوفيشين ثينك تانك ال ال سي   ميرا

Miraki Innovation Think Tank LLC 
1441/02/25 

43 519402111 
 شوا شيل سيكيو كيه. كيه 

SHOWA SHELL SEKIYU K.K. 

ليمتداديميتسو كوسان كو.   

Idemitsu Kosan Co., Ltd. 
1441/03/29 

44 110310210 
 يونيكو، انك 

UNICO, INC 

 يونيكو، ال ال سي 

UNICO, LLC 
1441/01/20 

45 3240058 

باير انتليكتشوال بروبريت جي ام يب 

 اتش

Bayer Intellectual Property 

GmbH 

كتينغزلشافت  باير كروبساسنس ا

Bayer CropScience Akticngesellschaft 
1441/01/20 
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 م  رقم الطلب  تاريخ التغيير  الوكيل القديم  الوكيل الجديد 

 شركة كدسه للملكية الفكرية 
والقثامي محامون الشايع 

 ومستشارون قانونيون
1441/04/13 116370323 1 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة
 2 117380487 1441/03/06 ال يوجد

 3 118390319 1441/04/07 ال يوجد شركة كدسه للملكية الفكرية 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/17 119400861 4 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار
1441/02/03 515360063 5 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب عبدالعزيز عبدهللا البصيلي 

 للمحاماة واإلستشارات القانونية 
1441/04/21 515360439 6 

مكتب حمود بن ظافر الكلثمي  

 الشهري للمحاماة

مكتب مشعل أحمد العقيل للمحاماة 

 واالستشارات القانونية
1441/03/30 518391464 7 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

المحامي سليمان ابراهيم مكتب 

 العمار
1441/02/03 518391764 8 

مكتب حمود بن ظافر الكلثمي  

 الشهري للمحاماة

مكتب مشعل أحمد العقيل للمحاماة 

 واالستشارات القانونية
1441/03/30 518392140 9 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/09 519401557 10 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/09 519401884 11 

 شركة سماس للملكية الفكرية 
مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/28 519401980 12 

 سماس للملكية الفكرية شركة 
مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/28 519401981 13 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/16 519401987 14 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/18 519402295 15 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/13 519402433 16 

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير وكيلها 

 هـ 04/1441/ 29هـ إىل 01/1441/ 01 :خالل الفترة من
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شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/11 519402446 17 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/02 519402518 18 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/26 519410004 19 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/13 519410071 20 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/13 519410072 21 

 شركة سماس للملكية الفكرية 
مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/26 519410096 22 

الهدف لخدمات العالمات شركة 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/18 519410122 23 

 شركة سماس للملكية الفكرية 
مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار
1441/04/07 519410125 24 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/26 519410147 25 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/02/21 519410148 26 

 شركة سماس للملكية الفكرية 
مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/01/23 519410149 27 

الهدف لخدمات العالمات شركة 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/02/04 519410201 28 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/02/21 519410289 29 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/02/21 519410290 30 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/06 519410352 31 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/06 519410369 32 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/06 519410388 33 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/27 519410516 34 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/27 519410517 35 
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شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/24 519410568 36 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/24 519410576 37 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/03/29 519410583 38 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/04/08 519410618 39 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/04/20 519410626 40 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/04/08 519410645 41 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/04/16 519410736 42 

مكتب المحامي سليمان ابراهيم 

 العمار

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/04/22 519410751 43 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/04/18 519410757 44 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 
1441/04/29 519410853 45 

شركة الهدف لخدمات العالمات 

 المحدودة

مكتب المحامي/ محمد بن صالح 

 العطيشان 

1441/04/29 519410855 46 

 47 6270470 20/ 01/ 1441 السويلم  عبدالكريم علي الفكرية  للملكية واحد عالم
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 تاريخ الرفض  تاريخ االيداع  رقم الطلب  م 

1 116370286 1437/04/29 1441/02/02 

2 116380059 1438/01/23 1441/04/05 

3 116380161 1438/03/09 1441/02/21 

4 116380180 1438/03/14 1441/04/05 

5 117380233 1438/04/03 1441/02/14 

6 117380235 1438/04/03 1441/04/18 

7 117380272 1438/04/14 1441/02/16 

8 117380289 1438/04/17 1441/01/10 

9 117380304 1438/04/20 1441/02/28 

10 117380354 1438/04/30 1441/02/25 

11 117380361 1438/05/02 1441/03/06 

12 117380369 1438/05/04 1441/04/20 

13 117380370 1438/05/05 1441/03/07 

14 117380413 1438/05/16 1441/02/02 

15 117380444 1438/05/30 1441/02/23 

16 117380459 1438/06/03 1441/01/06 

17 117380520 1438/06/27 1441/03/06 

18 117380614 1438/07/21 1441/02/25 

19 117380619 1438/07/22 1441/03/09 

20 117380639 1438/07/29 1441/04/19 

21 117380711 1438/09/04 1441/02/07 

22 117380733 1438/09/19 1441/04/05 

23 117380787 1438/11/02 1441/02/29 

24 117390012 1439/01/09 1441/04/05 

25 117390046 1439/01/25 1441/02/25 

26 117390053 1439/01/27 1441/02/02 

27 117390077 1439/02/07 1441/02/03 

28 117390110 1439/02/19 1441/01/11 

29 117390120 1439/02/24 1441/01/13 

30 117390122 1439/02/25 1441/03/03 

31 117390185 1439/03/30 1441/02/16 

 بطلبات وثائق الحماية المرفوضة قائمة 

 هـ 04/1441/ 29هـ إىل 01/1441/ 01 :خالل الفترة من
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32 118390227 1439/04/15 1441/02/11 

33 118390234 1439/04/16 1441/03/06 

34 118390267 1439/05/04 1441/02/25 

35 118390270 1439/05/05 1441/01/25 

36 118390283 1439/05/10 1441/02/16 

37 118390324 1439/05/19 1441/03/06 

38 118390388 1439/06/11 1441/02/29 

39 118390419 1439/06/19 1441/03/03 

40 118390431 1439/06/23 1441/01/10 

41 118390434 1439/06/24 1441/02/09 

42 118390435 1439/06/24 1441/01/09 

43 118390480 1439/07/11 1441/03/07 

44 118390516 1439/07/23 1441/03/06 

45 118390525 1439/07/26 1441/02/02 

46 118390535 1439/07/29 1441/02/16 

47 118390547 1439/08/03 1441/04/05 

48 118390550 1437/04/13 1441/01/25 

49 118390553 1439/08/06 1441/02/02 

50 118390556 1439/08/08 1441/04/18 

51 118390564 1439/08/08 1441/01/16 

52 118390568 1439/08/13 1441/04/05 

53 118390579 1439/08/17 1441/01/09 

54 118390580 1439/08/19 1441/04/20 

55 118390637 1439/09/12 1441/04/18 

56 118390654 1439/09/16 1441/04/20 

57 118390657 1439/09/18 1441/03/06 

58 118390695 1439/10/11 1441/04/19 

59 118390718 1439/11/02 1441/02/28 

60 118390721 1439/11/03 1441/01/27 

61 118390725 1439/11/03 1441/03/06 

62 118390729 1439/11/05 1441/04/05 

63 118390731 1439/11/06 1441/03/07 

64 118390736 1439/11/10 1441/04/06 

65 118390738 1439/11/12 1441/03/06 

66 118390744 1439/11/14 1441/04/20 

67 118390748 1439/11/17 1441/03/07 

68 118390752 1439/11/18 1441/04/05 

69 118390763 1439/11/23 1441/04/20 
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70 118390769 1439/11/25 1441/04/05 

71 118390779 1439/11/27 1441/04/05 

72 118390804 1439/12/16 1441/03/03 

73 118400065 1440/01/21 1441/02/21 

74 118400077 1440/01/23 1441/01/16 

75 118400081 1440/01/24 1441/02/25 

76 118400089 1440/01/29 1441/01/27 

77 118400118 1440/02/11 1441/04/05 

78 118400163 1440/02/26 1441/04/05 

79 118400184 1440/03/02 1441/01/16 

80 118400202 1440/03/07 1441/03/07 

81 118400221 1440/03/14 1441/01/27 

82 118400247 1440/03/21 1441/04/20 

83 118400253 1440/03/24 1441/04/20 

84 118400263 1440/03/27 1441/03/03 

85 118400283 1440/04/06 1441/01/27 

86 118400287 1440/04/09 1441/04/21 

87 118400306 1440/04/16 1441/04/05 

88 119400342 1440/04/30 1441/01/10 

89 119400422 1440/05/28 1441/02/09 

90 119400428 1440/05/29 1441/01/18 

91 119400434 1440/06/02 1441/02/09 

92 119400439 1440/06/03 1441/03/07 

93 119400441 1440/06/05 1441/02/09 

94 119400445 1440/06/05 1441/02/09 

95 119400448 1440/06/07 1441/02/21 

96 119400463 1440/06/12 1441/02/23 

97 119400467 1440/06/12 1441/02/21 

98 119400498 1440/06/21 1441/01/18 

99 119400542 1440/07/05 1441/03/08 

100 119400549 1440/07/07 1441/01/03 

101 119400582 1440/07/17 1441/01/03 

102 119400590 1440/07/21 1441/01/03 

103 119400594 1440/07/21 1441/01/03 

104 119400595 1440/07/21 1441/01/03 

105 119400608 1440/07/26 1441/01/03 

106 119400641 1440/08/06 1441/04/11 

107 119400643 1440/08/06 1441/01/10 



 

 

27 

108 119400644 1440/08/07 1441/01/03 

109 119400648 1440/08/10 1441/01/03 

110 119400654 1440/08/10 1441/04/11 

111 119400659 1440/08/12 1441/01/18 

112 119400667 1440/08/14 1441/01/03 

113 119400678 1440/08/18 1441/01/03 

114 119400681 1440/08/19 1441/01/03 

115 119400682 1440/08/19 1441/01/03 

116 119400687 1440/08/20 1441/01/19 

117 119400690 1440/08/20 1441/01/03 

118 119400695 1440/08/22 1441/01/03 

119 119400699 1440/08/23 1441/01/03 

120 119400701 1440/08/23 1441/01/03 

121 119400709 1440/08/25 1441/01/27 

122 119400710 1440/08/26 1441/02/18 

123 119400717 1440/08/29 1441/02/18 

124 119400721 1440/09/01 1441/02/09 

125 119400724 1440/09/02 1441/02/18 

126 119400726 1440/09/03 1441/04/01 

127 119400730 1440/09/03 1441/03/02 

128 119400734 1440/09/05 1441/04/26 

129 119400742 1440/09/10 1441/03/10 

130 119400746 1440/09/11 1441/02/18 

131 119400749 1440/09/14 1441/02/18 

132 119400759 1440/09/21 1441/03/10 

133 119400771 1440/09/23 1441/04/01 

134 119400788 1440/10/07 1441/03/06 

135 119400807 1440/11/05 1441/04/26 

136 119400808 1440/10/27 1441/04/01 

137 119400810 1440/10/26 1441/02/18 

138 119400820 1440/11/01 1441/04/26 

139 119400832 1440/10/27 1441/04/26 

140 119400842 1440/10/17 1441/04/26 

141 119400847 1440/11/14 1441/04/26 

142 119400852 1440/11/15 1441/04/26 

143 119400860 1440/11/22 1441/04/22 

144 119400867 1440/11/09 1441/04/22 

145 119400886 1440/11/27 1441/04/01 
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146 119400894 1440/11/28 1441/04/22 

147 119400923 1440/12/16 1441/04/26 

148 119400942 1440/12/22 1441/04/26 

149 119400944 1440/12/24 1441/04/26 

150 119400948 1440/12/24 1441/01/30 

151 119400949 1440/12/25 1441/04/26 

152 119410043 1441/01/16 1441/04/22 

153 119410075 1441/01/29 1441/04/22 

154 119410077 1441/01/29 1441/04/01 

155 119410097 1441/02/08 1441/04/27 

156 419400319 1440/05/14 1441/02/21 

157 419400325 1440/05/14 1441/02/21 

158 419400431 1440/07/04 1441/01/25 

159 419400560 1440/09/04 1441/04/05 

160 419400563 1440/09/07 1441/03/02 

161 419400598 1440/09/17 1441/01/25 

162 419400599 1440/09/18 1441/01/25 

163 419400600 1440/09/18 1441/01/03 

164 419400601 1440/09/18 1441/01/25 

165 419400605 1440/09/24 1441/01/25 

166 419400606 1440/09/24 1441/01/25 

167 419400607 1440/09/24 1441/01/25 

168 419400625 1440/10/21 1441/02/24 

169 419400634 1440/11/07 1441/01/25 

170 419400644 1440/10/22 1441/04/05 

171 419400651 1440/10/23 1441/02/24 

172 419400669 1440/11/17 1441/02/24 

173 419400685 1440/11/21 1441/03/02 

174 419400693 1440/11/08 1441/03/02 

175 419400706 1440/11/22 1441/01/25 

176 419400718 1440/11/27 1441/04/05 

177 419400727 1440/11/29 1441/04/14 

178 419400747 1440/12/15 1441/04/05 

179 419400751 1440/12/17 1441/04/08 

180 419400754 1440/12/17 1441/04/11 

181 419400755 1440/12/17 1441/04/05 

182 419400756 1440/12/17 1441/04/07 

183 419400757 1440/12/17 1441/04/08 



 

 

29 

184 419400761 1440/12/20 1441/04/05 

185 419410086 1441/02/06 1441/04/14 

186 419410112 1441/02/15 1441/04/01 

187 419410114 1441/02/16 1441/04/19 

188 419410252 1441/04/14 1441/04/22 

189 419410276 1441/04/25 1441/04/28 

190 515360303 1436/06/27 1441/04/08 

191 515360580 1436/08/26 1441/02/11 

192 515360771 1436/10/05 1441/01/12 

193 515360964 1436/11/17 1441/01/13 

194 515360969 1436/11/17 1441/01/27 

195 515361036 1436/11/26 1441/02/28 

196 515361281 1436/12/25 1441/01/12 

197 515370054 1437/01/13 1441/02/29 

198 515370248 1437/02/24 1441/04/12 

199 515370252 1437/02/25 1441/04/12 

200 516370375 1437/03/27 1441/02/16 

201 516370417 1437/04/08 1441/04/05 

202 516370474 1437/04/16 1441/01/06 

203 516371351 1437/09/11 1441/04/08 

204 516371371 1437/09/14 1441/03/08 

205 516371422 1437/09/23 1441/04/08 

206 516371703 1437/11/18 1441/02/07 

207 516380025 1438/01/03 1441/04/12 

208 516380237 1438/02/06 1441/04/20 

209 516380238 1438/02/06 1441/04/19 

210 516380241 1438/02/07 1441/03/07 

211 516380334 1438/02/19 1441/02/28 

212 517380969 1436/11/15 1441/04/05 

213 517381605 1438/08/29 1441/04/26 

214 519401508 1440/08/02 1441/04/26 

215 519401704 1440/08/26 1441/04/26 

216 519401938 1440/10/02 1441/04/14 

217 519402078 1440/10/13 1441/04/22 

218 519402208 1440/10/13 1441/03/06 

219 519402211 1440/10/16 1441/03/07 
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 تاريخ االسقاط  تاريخ اإليداع  رقم الطلب  م 

1 117380817 1438/11/18 1441/04/26 

2 119400767 1440/09/23 1441/04/26 

3 517381629 1438/09/04 1441/04/01 

4 519402197 1440/11/01 1441/03/07 

  

 قائمة بطلبات وثائق الحماية الساقطة

 هـ 04/1441/ 29هـ إىل 01/1441/ 01 :خالل الفترة من
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 تاريخ السحب  تاريخ اإليداع  رقم الطلب  م 

1  119400683 1440/08/19 1441/01/02 

2  119410112 1441/02/13 1441/03/06 

3  516380573 1438/03/23 1441/01/05 

  

 قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم سحبها 

 هـ 04/1441/ 29هـ إىل 01/1441/ 01 :خالل الفترة من
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 العنوان  رقم الطلب  م 

1 113340643 
تركيبة دوائية تحوي حمض نيكوتيني و/أو نيكوتين أميد و/أو ترايبتوفان من أجل التأثير  

 اإليجايب على المتعضيات الدقاق المعوية 

 أداة لتنظيم وتثبيت مؤ ونة المسافر داخل السيارة  114350357 2

3 114350596 

كريالميد )ثاليث  مقاييس مبتكرة ثالثية األبعاد لجرعات الهالم المتبلمر قائمة على أ

( الستخدامها يف نظام تخطيط المعالجة بالعالج  NMPAGATميثوكسي بروبيل( )

 اإلِشعاعي 

 وسيلة لتأكيد سالمة اقتران عربة سكة حديدية، وعربة سكة حديدية مرافقة  115360748 4

 طريقة ونظام لبطاقة دفع هجينة تدعم النقل  115370095 5

 أجهزة وطرق غربلة مشكلة بالحقن  116370528 6

 موقد قابل للتمدد  116370764 7

 نظام ذكي الكتشاف الحرائق وإطفائها  116370767 8

 أساليب ونظم استرجاع البيانات متعددة الديناميكية وصرفها  116370824 9

بوليمرات خافضة للجر وطريقة استخدامهاعملية تحضير  116370848 10  

 طريقة الستخالص سيانيد من محلول أجدب  116370952 11

 طريقة من أجل تعريف البخار الكيميايئ باستخدام حساسات معتمدة على االنتفاخ 116380019 12

13 117380434  ً  إبريق ذكي يحمل الفناجين وينزلها آليا

سهلة الحملشواية متعددة المهام  117380554 14  

 قياس السكر بالتنفس  117380622 15

 جهاز تأهيل وتقوية عضالت الرقبة 117380817 16

 خالط مزج داخلي له دوارات غير متشابكة ذات ثالثة أجنحة  117390016 17

 تخليق جسيمات نانو باستخدام هجليج مصري  117390017 18

 طريقة لصنع منصة ثالثية األبعاد 117390045 19

 طريقة لتحضير جسيمات نانو بذر نخيل البلح 117390055 20

 براءات االختراع المنشورة  قائمة بطلبات

 هـ 04/1441/ 29هـ إىل 01/1441/ 01 :خالل الفترة من
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 تخليق جسيمات نانو فضة باستخدام فطر  117390069 21

 توربين رياح له محور رأسي عديد الدّوار 117390092 22

 طريقة إلنتاج بناءات نانو سليلوز  117390093 23

 جهاز لقياس انكماش التربة التمددية 117390094 24

 طريقة إلطفاء أو مقاومة انتشار الحريق باستخدام صلصال نانو  117390095 25

 مركب مضاد اللتهاب القولون التقرحي  117390096 26

 كتلة بناء عازلة ومتشابكة 117390103 27

 أداة تـوجــيـه تركيـب حـاصـرات األسـنـان بـدقـة وسرعــة  117390131 28

سيكلوأكسيجيناز مثبطات  117390136 29  

 طريقة من أجل تحضير مادة امتزاز إلزالة أصباغ عضوية من الماء 117390140 30

 طريقة لتحضير مادة امتزاز من أجل إزالة الملوثات العضوية من الماء 117390141 31

 تصنيع أنابيب نانو روتين 117390142 32

 حماية تسرب البطاريات يف األنظمة المدمجة  117390144 33

 حامل فرشاة أسنان كهربية لالستخدام المعملي  117390164 34

 حامل مادة ثاليث األكاسيد المعدنية 117390176 35

 أداة يدوية لتقويم األسنان 117390177 36

 جهاز يمنع الماشية من االقتراب من الطرق  117390189 37

 أداة للتحقق من تطابق أسنان داعمة إلقحام طبيقة أسنان  117390203 38

 انبوب اسطواين للري بالتنقيط 118390362 39

 حماية األجهزة الكهربائية ضد النبضات الكهربائية العابرة  118390447 40

 منتج طبيعي لعالج مرض السكري  118390509 41

 غطاء خزان وايق من حرارة الشمس 118390537 42

 جهاز منتج ومثّبت للترددات التيراهرتزية ذات الطول الموجي المليمتري  118390558 43

 وحدة غسيل الكلى المتنقلة  118390782 44

 بوليمر متغير حراريا يستخدم يف عمليات استخراج النفط  118390829 45
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 الحقيبة الدوائية لمواعيد الدواء  118400027 46

بيانات لضبط المرحل جهاز قارئ ومرسل  118400122 47  

 جهاز و نظام ألتمتة محطات الوقود 118400125 48

 جهاز ذكي ل قياس وتنبيه من تسريب الغازات  118400126 49

 جهاز لتجهيز كيابل الكهرباء لتركيب الوصالت  118400127 50

 جهاز ونظام الكتروين لقياس وتحكم يف استهالك الطاقة 118400128 51

الحريق الحراري الالسلكيكاشف  118400129 52  

 حوض غسيل القدم المنقول على قاعدة كرسي دورة المياه 118400141 53

 بطارية جوال ذاتية الشحن 118400164 54

 طريقة إلمتزاز وإزالة التولوين من الماء 118400165 55

 محقنة وقطعة داخل القرنية لعالج اضطرابات القرنية 118400243 56

 مجموعة من المرشحات االنضباطية ألنظمة الراديو عريض النطاق 118400274 57

 النظام المتكامل لتجميع الطاقة المتجددة 119400340 58

كياس التبضع السهلة  119400417 59  أ

 جهاز إنقاذ و انتشال 119400427 60

 كاشف تسرب قناة المياه تحت األرض 119400438 61

 علبة طي الثياب  119400442 62

 النظام الثالىث المتكامل ىف السيارات 119400443 63

 نظام التحكم بنافذة المنزل  119400446 64

 جهاز التحسس الضويئ لتعقيم التمور 119400469 65

 “ لذوي اإلعاقة السمعية.Mashaticلغة ” 119400505 66

 نظام النقل و الخدمات اللوجستية الحديث يف المناطق الحضرية  119400507 67

 عالج التوحد بالطاقة المزدوجة الكهرومغناطيسيه  119400540 68

 مترو ضد االصطدام  119400541 69

 تكوين تركيبة عازلة لهياكل ومنصات الهوايئ المرن 119400543 70
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 حقيبة مزودة بحساس وزن وسوار كهرومغناطيسي  119400599 71

 جهاز لسحب اللسان وتدريبه  119400600 72

 السماد العضوي من فضالت الطعام لتحسين صحة التربة والنبات  119400617 73

 اسورة تثبت على جانبي الحقيبة 119400627 74

 وحدة قياس السلوك التفضيلي المكاين مطورة ومتكاملة  119400633 75

 مشط للقمل  119400636 76

 المقود اآلمن لحماية يد السائق  119400665 77

78 119400666 
لوحة لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية بأستخدام الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية 

 والعدسات 

 جهاز تنبيه بإقت ا رب وصول الحافلة المدرسية  119400669 79

 انبوبة السلك النحاسي لتنظيف نقاط القصدير 119400675 80

نظام أمني آيل للمنافذ الكهربائيةاستخدام المستشعرات الرقمية والتماثلية يف بناء  119400676 81  

 سجادة تحسب عدد ركعات الصالة  119400679 82

 جهاز إقالع وهبوط وتوجيه للطائرات  119400680 83

 صمام و خط ا رجع بالصنبور لحفظ المياه 119400685 84

 سماعة صحية للهاتف الذكي واألجهزة اللوحية 119400694 85

لمراقبة تاريخ صالحية المخزون قفل الكتروين  119400703 86  

 طريقة إزالة حصوات المراره بدون استئصال  119400704 87

 وصلة طبية لألوعية الدموية  119400706 88

 نظام إعادة تكرير بخار البنزين  119400707 89

 كاشف األختناق يف المركبات  119400714 90

هو برنامج تطبيق جوال يساعد االفراد على االدخار الشهري  إدخارتك 119400716 91  

 جهاز لرعاية ومراقبه المريض  119400719 92

 جهاز مراقبة أجهزة انذار الحرائق يف المدارس  119400723 93

 خزان المياه االحتياطي  119400732 94

 وحدة مراقبة الطالب يف تصميم الحافالت المدرسية  119400738 95
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 كرسي بمسند خلفي متحرك ألصحاب اإلستخدامات الطويلة  119400743 96

 أداة لتصميم نظام التهوية باستخدام االنابيب االرضية  119400745 97

 سلة نفايات قابلة للدوران 119400750 98

 مضخة الماء بإستخدام مقياس التدفق  119400751 99

 قلم تظليل  119400753 100

التنظيف للمركبات فرشة ذاتية  119400756 101  

 كرسي بقاعدة للقدمين وعلبة مياه للوضوء 119400762 102

 جهاز تطبيق اختبار "ألِن" الُمعّدل  119400766 103

 موالت التسوق االلكتروين يف المستقبل  119400767 104

 جهاز التعرف على االدوية وتنظيم اوقاتها 119400775 105

 بالون التنفس التحفيزي  119400776 106

 لون مايئ بتقنية النانو 119400778 107

 لون مايئ بتقنية النانو 119400778 108

 ثاقب الستخراج المرارة 119400784 109

 جهاز برايل لترجمة اللغة العربية يف الوقت الفعلي  119400790 110

 عبوة لمنع انفجار القنبلة  119400791 111

 نظام التسليف الربحي الفوري 119400792 112

 ملعقة لحساب السعرات الحرارية المتناولة والمحروقة 119400794 113

 شطاف مياه محمول سهل التحكم 119400797 114

 سماعة مساندة لتعليم اللغة لذوي اإلعاقة الفكرية 119400799 115

 شريط مزود بمادة لوضع عالمة تمييزية 119400805 116

الجلدية لباس اإلحرام ضد االحتكاكات  119400809 117  

118 119400812 
مستخلص اواق وبذور نبات المورينجا كعامل لتكوين الجزيئات النانويه للزنك ودراسه  

 تأثيره على البكتيريا والخاليا. 

 عصا لمساعدة المكفوفين  119400814 119

 سنبلة هرمية لنحت حشوات االسنان 119400815 120
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121 119400816 
مستخلص اواق نبات السنامكي يف تكوين وتوصيف الجزيئات النانويه لكلوريد  تاثير

 الزنك ودراسه تأثيره على البكتيريا.

122 119400818 
مستخلص أوراق نبات القسط الهندي كوسيط يف تكوين وتوصيف الجزيئات النانويه 

 للحديد ودراسه تأثيره على البكتيريا

المعادن النانوية باستخدام عسل النحل من المملكة العربية السعودية تصنيع جزيئات  119400819 123  

 جهاز تنقية الهواء من الدخان بواسطة التكثيف 119400824 124

 نظام التحكم المناخي  119400825 125

 جهاز توزيع قوارير الماء والعصير المبرد 119400827 126

 حامل األبرة لجراحة اللثة  119400829 127

 تطبيق جوال للبرمجة بالصوت  119400833 128

 المظلة الشمسية متعددة االستخدام  119400834 129

 عاكس اإلضاءة الخلفية للمركبة  119400837 130

 شاشة الترفيه 119400838 131

 اداة معدنية تستخدم يف عالج جذور االسنان  119400839 132

للساللم الكهربائية جهاز تنبيه الحتمالية انضواء المالبس  119400841 133  

 جهاز قابل لالرتداء للتحكم بأجهزة كهربائية عن بعد  119400843 134

 صمغ السندروس لحفظ الجثث وعينات األنسجة  119400844 135

 مكعب فخ السمك 119400849 136

كر السفر الجوي مسيقة الدفع 119400850 137  تذا

التحدب خلية كهروضوئية نانوية ذات عدسة ثنائية  119400851 138  

 نظام التواصل بين الغواصين  119400855 139

 أطفاء الحريق جانبي وعلوي على سطحه التريال  119400856 140

141 119400862 
جهاز جراحي لتوسيع مجري التنفس باالنف بتجنيب القرينات االنفية السفلي بالمنظار  

 مطور

 جهاز امان للطائرات 119400864 142

الشمسية الواحدة مكيف الخلية  119400865 143  

 بحيرات ملحية صناعية لتوليد طاقة كهربائية وأنتاج مياه محاله 119400866 144
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 جهاز مساعد الحكم ذو استشعار آيل 119400868 145

 علبة لتناول الحبة السوداء  119400869 146

كم الرمال المتحركة  119400870 147  الرصيف المانع لترا

بالباراشوتحجل الصقر المزود  119400871 148  

 مكينة إطعام الطيور 119400872 149

 مساند معلم الهندسة  119400874 150

 مصد حائطي مثبت لالبواب 119400876 151

 جهاز الكتروين لمراقبة حركة السيارة واحداثياتها وحالتها 119400877 152

 محور ناقل تسلسلي عالمي وضع مزدوج 119400879 153

الطبخ بمعالجات الكوليسترول طريقة لتطعيم زيت  119400880 154  

 بطارية الطوارئ للسيارات الكهربائية 119400881 155

 مستشعر عمليات العيون  119400882 156

 منظومة متكاملة لمنع تسريبات المياه من الخزانات  119400883 157

 مرآة لتسهيل التنبيب الرغامي  119400884 158

للعبوة البالستيكية وصلة الزمزم 119400885 159  

 مبعد الخد والشفه ذايت الشفط لكامل الفك 119400887 160

161 119400888  ً  بئر إرتوازي إلنقاذ المحتجزين داخله ذاتيا

 جهاز تعقيم عربات التسوق بشكل كامل  119400889 162

 دائرة تنبية الكترونية لصمغ المسدس  119400895 163

 أداه تثبيت السراميك 119400896 164

 طريقة لسحب الماء من البئر  119400901 165

 خيمة التبريد الطبيعي  119400903 166

 نظارة لعالج كسل العين لألطفال  119400904 167

 نظام قابل لالرتداء الدارة حشود الحجاج والمعتمرين 119400906 168

 مقياس المكيفات المركزية  119400907 169
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أثناء عملية السحب وصلة الستخدام الحقنة بيد واحدة  119400915 170  

 غطاء حماية لفتحات الخزانات  119400916 171

 مّركز وحدة المبلمر الضويئ 119400917 172

 طريقة لكفاءة إثارة الخاليا الشمسية إلنتاج الكهرباء  119400918 173

 مانع الميكروفون مع تمرير الصوت ألجهزة آيفون و آيباد و آيبود 119400920 174

 نظام تقطير مطور لتصنيع دواء لعالج فايروسات الهربس البسيط و طريقة تعاطي الدواء 119400921 175

 مظلة رش النكهات لشواء الشاورما 119400922 176

 منشر تنشيف ُلُحف  119400924 177

االفتراضي لمنسقي معامل الحاسب المساعد  119400928 178  

 غطاء كرسي حمام معقم  119400929 179

 النشافة المنزلية للزيوت المهدرجة 119400935 180

 جهاز ملحق لتبريد مياه السخان 119400941 181

 جهاز تنبية صويت وضويئ للمباين  119400950 182

 الجراب المحمول الملتصق  119400952 183

لصوت سماعات السيارة تطوير موازن  119400953 184  

185 119400954  ً  آلة خلط وتحضير خبز الكريب آليا

 مّصاصة أطفال تمنع التعّود عليها 119400956 186

 أغطية أصابع لمنع نتف الشعر  119400957 187

 خاتم منع تكرار سلوك غسل اليدين القهري  119400958 188

 جهاز قياس التآزر الحركي البصري للقدمين  119400959 189

 تطبيق إلكتروين لتسويق منتجات األسر المنتجة  119400962 190

 كمامة المعاقين  119410001 191

 مظلة آلية للسيارة مثبتة يف سقف السيارة  119410002 192

 غالق مقاوم الحريق للمحوالت الكهربائية الخارجية 119410004 193

 جهاز الكشف السريري المبديئ  119410007 194
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بالثقب للمفصل الصدغي )جهاز غسيل  119410012 195 TMJوطرق استخدامه ) 

 شالل مياه يقوم يرسم أشكال وكلمات  119410014 196

 الشبكة السعودية البحرية  119410018 197

 التخليق الحيوى لجزئيات نانو الفضة كمضادات للسرطان 119410021 198

 مكيف هواء متنقل  119410022 199

 سالح تكنولوجي متفجر  119410024 200

 الدراجة الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية  119410027 201

 تطبيق إلكتروين للحجوزات السياحية 119410030 202

 طريقة لتغذية األنسجة العضلية العصبية  119410031 203

 الصندوق المتنقل لمكائن الصراف 119410032 204

 جهاز الحجامة اإللكتروين 119410033 205

فناجين الشاي و القهوةجهاز تنظيف  119410039 206  

 ألياف البويل بروبيلين المطعمة بمادة ميثيل كلوروآيزوثيازولينون 119410044 207

 مركبة كمنجم مغناطيسي لجمع الحديد والنيكل والكوبالت  119410045 208

 مركبة كمنجم مغناطيسي لجمع الحديد والنيكل والكوبالت  119410046 209

مغناطيسي لجمع الحديد والنيكل والكوبالت مركبة كمنجم  119410047 210  

 مركبة كمنجم مغناطيسي لجمع الحديد والنيكل والكوبالت  119410048 211

 متراكب جديد من الكيتوزان والكربون النشط والمونتموريالنيت 119410051 212

 الشبكة البحرية المتكاملة للحماية 119410053 213

اإلنديوم بزموت الشمسية  خلية زرنيخيد 119410058 214  

215 119410063  ً  وعاء دائري الشكل يتم دمج مكونات يدويا

 تركيبية من كريات الدم الحمرالنانوية لعالج سرطان الكبد 119410065 216

 عاصبة طبية مع جهاز كاشف لألوردة 119410074 217

 مظلة تكييف ورذاذ يدوية  119410100 218

لتقويم األسنان مقاومة للبكتيريا مسامير تثبيت مؤقتة  119410183 219  
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 مرقم حيوي لالستخدام يف عالج فقر الدم  515360337 220

 تحسينات تتعلق بآالت القولبة  515360361 221

222 515360409 
جهاز وطريقة إلضفاء طوبوغرافيات مختارة على معدن رقاقة ألومنيوم وتطبيقات خاصة  

 به

 عملية تدوير كيمياىئ مرحلية مع توليد أكسجين متكامل معها 515360497 223

224 515360533 
طريقة إلنتاج مادة تعبئة مطلية ومادة تعبئة مزودة بطبقة فاصلة واحدة على األقل  

 لمركبات غير آلفة للماء 

 منع التدفق الزائد للسائل من منشأة تخزين خارجية للسائل  515360683 225

 تركيب ذايت التجميع قابل للفك  515360790 226

227 515360808 
نظام إطار دعم أنابيب، متعدد األدوار به سقاالت داعمة للعمال جانبية، معدلة، يمكن  

 ربطها بشكل قابل لإلزالة 

 حشوة اصطدام مقاومة للحرارة  515360828 228

االتصال يف المجال القريب أدوات وأنظمة وطرق خدمة حفرة بئر باستخدام  515360890 229  

 أدوات وأنظمة وطرق خدمة حفرة بئر باستخدام االتصال يف المجال القريب  515360891 230

 أدوات وأنظمة وطرق خدمة حفرة بئر باستخدام االتصال يف المجال القريب  515360892 231

جلوتاميك كعوامل استهدافية  حمض كربوكسي -مجاالت سيطرة جاما  515361061 232  

 تحويلة كبلية معدة للكوابل الملفوفة 515361097 233

 رازمة مثبتة باالنضغاط بشكل مزدوج  515361098 234

 علبة مشروبات برقبة ذات نهاية مدّرزة  515361155 235

 ألواح أرضيات مزودة بنظام تثبيت ميكانيكي، وطريقة لتكوين نظام التثبيت 515361224 236

 آلة الحفار وطريقة االستخدام المماثل 515361225 237

 أنابيب قابلة لالمتداد أسفل البئر 515361233 238

 خيط مغزول وتيلة غزل منسوجة أو محيكة  515361234 239

 مخرج هواء لتوفير الهواء إىل داخل غرف 515370144 240

عالية المقاومة وعملية لتحضيرها  منتجات من متعدد إثيلين 515370174 241  

 تركيبات صيدالنية مشتملة على كوالجين وهيالورونات الصوديوم 515370220 242

 مدفع رشاش صغير ذي باب وصول محسن  515370227 243
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 عربة سكة حديد مع منطقة تشوه 515370229 244

مشترك لتشكيل زجاجات مقولبة بالبثق  بوليمر بروبيلين 515370258 245  

 لوح بناء مزود بنظام قفل ميكانيكي 515370292 246

 عناصر لولبية آلالت متعددة اللوالب وطريقة تصنيعها  515370304 247

 طريقة وجهاز لتشفير بيانات فيديو 516370356 248

249 516370439 
جديدة، وعملية لتحضيرها ، وتركيبات صيدلية   أو إيزوكوينولينمركبات إيزوإندولين  

 تحتوى عليها 

250 516370442 
AAVصورة متغيرة من  ، وتركيبات وطرق واستخدامات ناقل جين للخاليا واألعضاء  

 واألنسجة 

 عملية لتصنيع مادة قابلة للتزجيج بالصهر  516370503 251

 اتحادات مبيد أعشاب ثالثية تشمل اثنين سلفونيل يوريا 516370548 252

253 516370617 
طريقة لتعزيز إنتاجية تكوينات هيدروكربون باستخدام مائع يحتوي على عامل تشابك 

 معدين عضوي ومثبط تكوين الملوثات 

 حماية دخل حلقة تيار  516370631 254

النفيسة عملية استرداد النحاس و/ أو المعادن  516370649 255  

 سبائك من السيليكون متعدد التبلور والسبيكة األساسية للسيليكون 516370689 256

 جهاز و رمز برنامج حاسوب لتحديد حالة رؤية سلبية  516370712 257

 ترشيح وإضعاف مكونات إشارة صوتيه  516370716 258

 وسيلة شفط تحتوي على مرآة صلبة  516370773 259

تيتانيا وعملية إلنتاجهاجسيمات  516370782 260  

261 516370809 
قماش غير منسوج، وحامل غشاء فصل، وعنصر فصل مائع، وطريقة لتصنيع القماش  

 غير المنسوج 

 أنظمة وطرق لمعالجة اإلشارات التي يتم قياسها بالطاقة 516370876 262

263 516370940 
- 4-يل[  -4-يل( بيريميدين -4-)مورفولين-6]-1أشكال جرعة دوائية تشمل صوديوم 

(1 H-3 ،2 ،1 1- يل( -1- ترايازول - H والت  -5- بيرازول -  

 شمعة اشعال بالزمية لمحرك احتراق داخلي  516370950 264

كمال وإنتاج يف بئر نفط 516370990 265 كل وعمليات إ  تركيبات رابطة حرارية مقاومة للتآ

 طرف علبة بفتحة كاملة  516371078 266
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267 516371120 
تصحيح قطع منشاري آيل لوضع نموذج رقمي جويف ثاليث األبعاد من صور جهاز التصوير 

 ( CTSالمقطعي المحوسب )

 وسيلة إدخال مجزيء داخل المقلة  516371122 268

269 516371129 
كربونيل[   -2-هيدروكسي بيريدين  -3-كلوروفينيل(  -3) -5صور صلبة من حمض }]

، واستخداماتها أمينو{ أسيتيك، وتركيباتها  

 طريقة لتنقية الماء باستخدام ُصفيحات من أكسيد جرافين   516371160 270

 جزيئات المحفز األويل وعملية بلمرة البوليمرات المشتركة الصدمية  516371206 271

 طريقة لتحضير تركيبات استنشاق مسحوق جاف  516371266 272

التدفق بدون االستعانة بالضغطصمام توازن ديناميكي للتحكم يف معدل  516371296 273  

 صور متعددة الشكل من مركب شبيه بالستيرويد وطرق لتحضيرها واستخدامها  516371308 274

275 516371318 
موفرة للطاقة من خالل استخدام عمود لتجزئة تيار سحب    عملية إلعادة تدوير نفثينات

 جانبي والتكثيف الجزيئ 

276 516371331 
طرق الستخالص ُمَركّبات عضوية بها ذرات غير متجانسة من خامات تغذية  

 هيدروكربونية

كيناز-3مشتقات أيزو كرومين كمثبطات إنزيمات فوسفو إينوسيتيد   516371350 277  

تعشيق مع حاوية للوقود المشع جهاز  516371372 278  

 مواد مطاطية ذات مستويات قابلة للتعديل من معدن تحتوي على مضادات تكتل   516371387 279

280 516371404 
مجموعات من مادة حشو دعمي بحجم الميكرون وبحجم النانو لالستخدام يف عمليات  

 جوفية

طبقة تشتمل على مادة فلزية وزجاج وطريقة إلنتاجها   تجميعة 516371409 281  

 سماد بمحتوى بيوريت منخفض  516371463 282

 مواد وطرق لتقويم إصابات األوتار 516371485 283

 تركيبة بوليمر تساهمي كتلي وتركيبة الصقة  516371529 284

 عوامل سامة للخاليا ثنائية الوظيفية  516371557 285

286 516371578 

)-2مركب أشكال صلبة من  t ) -4- بيوتيل أمينو(  - (1R  ،3 R  ،4 R) -3   -4-هيدروكسي  -

كربوكساميد، وتركيباتها وطرق   -5-بيريميدين   -ميثيل سيكلو هكسيل أمينو( 

 استخدامها 

 وسائل تحكم يف حمل مولد  516371592 287

 التحكم يف الماء يف أنظمة استخالص غاز حمضي غير مايئ 516371642 288
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289 516371644 
مشتق إندولون به استبدال ببيرول وطريقة تحضيره والتركيبات المشتملة عليه  

 واستخدامه 

 طريقة إلنتاج بوليمر من بويل أوليفين  516371652 290

 مفاعل مدمج للتصنيع عايل الضغط للميالمين  516371676 291

292 516371709 
عملية جديدة إلنتاج األغذية المعتمدة على عجينة مختمرة ، عجينة فطائر هشة ) باف 

 باسترى ( مختمرة أو عجينة فطائر هشة ) باف باسترى ( 

293 516371725 
المفاعل الحفزي القاعي المتحرك إلدارة توقف دوران الحفاز وعملية استخدام المفاعل  

 المذكور

294 516371731 
لمستحلب مائعي باستخدام مواد دقيقة المسام لها خواص ترشيح  عمليات تنقية 

 وامتزاز

 مادة مركبة مدعمة بمادة كربونية 516371737 295

 أسود أسيتيلين محبب  516371738 296

 عملية تهذيب النفثا  516371749 297

298 516371792 
كبريتيد  أنظمة وطرق لفصل محسن لكبريتيد الهيدروجين واألمونيا يف وسيلة لنزع 

 الهيدروجين

 عملية إعادة تدوير الفلزات الثقيلة والمواد المفيدة يف هذه العملية 516371843 299

 طريقة لمعالجة بيانات فيديو  516371863 300

 نظام إلكتروليتي 516371888 301

 تصوير مقطعي لتدفقات متعددة األطوار  516371894 302

أنظمة التدفق ترتيب تركيب خط تدفق لمحوالت  516371896 303  

 طريقة لتصنيع بويل بروبيلين منخفض االنبعاث  516371920 304

 خاليا شمسية بعوازل نفقية  516371926 305

 استخالص مائع سطحي ونظام وسيلة فصل 516380040 306

 طريقة محسنة لزراعة المحار  516380096 307

مجوفعناصر حاسوبية مدمجة محدودة النطاق أساسها ليف ذو قلب   516380130 308  

309 516380264 (S بيرليندول وأمالحه المقبولة صيدالنياً لالستخدام يف الدواء-(   

 معدِّل للنكهة الحلوة  516380399 310

 نفق غاز مداخن لوحدة إعادة تشكيل ومكوناته الحرارية  516380420 311

 وحدة تكوين 516380536 312
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 طريقة لتصميم تقنيات عنصر حسايب مدمج 516380575 313

 دموع إصطناعية تشتمل على صوديوم هيالورونات وكربوكسي ميثيل سليولوز 517381008 314

 أسفلت مقوى بالكبريت معدل باستخدام مطاط مفتت للرصف والتسقيف  517381283 315

 أسفلت مقوى بالكبريت معدل باستخدام مطاط مفتت للرصف والتسقيف  517381284 316

إشارات رقمية يف القياس عن بُعد بنبض الطين وسائل وطرق لمعالجة  517381476 317  

 طرق معالجة بئر لحرف المائع أو العزل النطايق  517381528 318

 نظام إزالة الغاز ووسيلة إلزالة الغاز من كبريت سائل  517381531 319

 جهاز كاتربيلر قادر على تأمين قوة االحتكاك  517381560 320

 نظام وطريقة لتنقية الماء  517381570 321

 أنظمة وطرق لتجميعة وصلة ثابتة السرعة  517381571 322

 عملية إلنتاج كريات بوليمرات مشتركة من البروبيلين  517381578 323

 متعدد بروبيلين له مظهر مريئ معزز  517381579 324

 نظام وطرق لتحقيق الخطية عبر المستشعرات  517381593 325

باستخدام عناصر حاسوبية مدمجة معالجة ضوئية لنطاقات طيفية متعددة  517381602 326  

 التحكم يف الوقت الفعلي يف خواص مائع حفر باستخدام نماذج تنبؤية 517381609 327

 أنظمة موصل عزم دوران، جهاز، وطرق  517381610 328

329 517381612 
مشتق حمض أسكوربيك مترافق مع ببتيد مستقر، وطريقة لتحضيره، وتركيبة 

 مستحضر تجميلي تشتمل عليه

 ( MEMSتحديد خصائص تكوين جويف باستخدام وسائل نظام كهروميكانيكي دقيق ) 517381616 330

 نظام إدارة وسيلة وطريقة إلجراء الصيانة باستخدام النظام 517381620 331

 وصلة أنبوبية ذات نمط لولبة ذايت القفل تستخدم يف صناعة النفط  517381622 332

واستخالص ثاين أكسيد كربون من مادة ماصة سائلة مسخنة فصل بفرازة دوامية  517381623 333  

 موائع تكسير ذات درجة حرارة مرتفعة تتضمن روابط تشابكية بحجم النانو  517381624 334

 ( MEMSتحديد خصائص تكوين جويف باستخدام وسائل نظام كهروميكانيكي دقيق ) 517381625 335

 كريات بوليمر قابلة للتمدد بالماء تحتوي على جسيمات التيكس 517381628 336

 مركب للوقاية من الحريق واستخدامه  517381629 337
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 تركيبة تكوِّن طبقة عازلة واستخدام التركيبة المذكورة  517381632 338

339 517381774 
وطريقة لتحلية  نظام موفر للطاقة لتحلية ماء البحر باستخدام بخار مولد يف مفاعل نووي، 

 ماء البحر 

 بدلة تبريد 518390785 340

341 518400190 
نظام التوليد المتعدد إلنتاج الكهرباء والتدفئة والتبريد والماء لتبريد المناطق باستخدام  

ت لمواد االمتزازتقنية االمتصاص الصلب او االمتزاز ذو ثالث حاضنا  

الهواء الداخل الخاص بتوربين الغازنظام ترشيح وطريقة لتنظيف  519401109 342  

 نظام ترشيح وطريقة لتنظيف الهواء الداخل الخاص بتوربين الغاز 519401110 343

 لوح بالستيكي مقّوس مبثق مزود بوصالت التئام قائمة لهياكل األسقف 519401132 344

 عضو جانبي معلق يسمح بمرور الهواء وتجميعة سقف تشتمل على هذا العضو الجانبي  519401146 345

 محرك حراري بمخرج هيدروليكي يمكن التحكم فيه ديناميكيا  519401302 346

 نظام توليد مياه للصحاري 519401353 347

 مولد فقاعات نانومترية وطريقة إلنتاج فقاعات نانومترية 519401433 348

349 519401479 
حائط ساتر له عنصر جداري بإطار مع حيز لجناح أو ما شابه وطريقة الستبدال عنصر  

 ملء يف الحائط الساتر 

 نظام شمسي أو فلطايئ ضويئ  519401604 350

351 519401621 
ركيزة لمكافحة الذباب والحشرات األخرى، وطريقة إنتاجها واستخدام الركيزة بوصفها 

 طبقة للحيوانات 

 نظام لمراقبة النفط 519401640 352

 أداة جراحية 519401643 353

 أجهزة وطرق لتكوين مالط 519401708 354

 محطة وضوء قابلة لإلزالة والنقل 519401713 355

 جهاز لمستجيب أول  519401752 356

ونظام لضخ مقدار من المائع عبر جسم من الماء  تجميعة 519401754 357  

 مظهر تجميلي للجلد  519401801 358

 طرق عشبية لتحسين النوم، التفاعل االجتماعي، المخاوف أو القلق  519401831 359

360 519401851 
تسخين مواد رغوية مسامية عازلة ثالثية األبعاد ذات بنية كربونية نانوية بصفتها مواد  

تستخدم يف التسخين الحجمي للموائع المتدفقة تبادل حرارى   

 باب منزلق مغناطيسي  519401854 361
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 عالجات للفشل القلبي واإلصابة الناتجة عن إعادة اإلرواء المتعلقة بنقص تروية القلب  519401856 362

 مبنى شاهق للغاية  519401865 363

تيار بئر نفططريقة ونظام لمراقبة جزء المياه باستمرار يف  519401907 364  

 عضو خيط تنظيف األسنان وحامل خيط تنظيف األسنان  519401908 365

 نوع جديد من االنابيب المركبة المختلطة وطريقة تحضيرها ومجاالت تطبيقها 519401994 366

 مطفأة حريق ترددية  519402006 367

مزدوجة وقفل أمان لتجهيزات ربط قفل كامة  عتالت كامة 519402055 368  

 طريقة لمعالجة البترول أو الغاز الطبيعي  519402072 369

 طرق وأجهزة لتقييم محتويات المواد 519402128 370

 حاجز حماية ُمحسن للطرق  519402197 371

 مصرف مياه سطحية  519402230 372

 خالط خوايئ  519402415 373

المواد الحلقية ببيئات فردية أو مزدوجة أعمدة أنابيب التغليف الكشف عن شذوذات يف  519402533 374  

 قياس كثافة التكوين غير المجتاح والتقييم الكهروضويئ باستخدام مصدر أشعة سينية  519402542 375

 

 

 

 

 

 

 


